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I. VEZETŐI  ÖSSZEFOGLALÓ  
 

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár integrált intézményként látja el 

kultúraközvetítő feladatát. Munkáját az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és 

muzeális intézményekről, nyilvános ellátásról és közművelődésről, a Polgár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott Alapító Okirata, és a fenntartó 

önkormányzat éves költségvetése határozza meg. 
 

Könyvtárunk általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, a tudásalapú társadalom 

alapintézményeként biztosítja használói számára a magyar és egyetemes kultúra kincseihez, az 

információhoz, és a tudáshoz való szabad, korlátozás nélküli hozzáférést. Ennek érdekében 

támogatja a kulturális értékek közvetítését, az oktatást, az önképzést, az egész életen át tartó 

tanulást. Nagy hangsúlyt fektetünk a családi könyvtárlátogatási alkalmak megteremtésére, az 

olvasási, információkeresési kompetenciák fejlesztésére, és a gyermekek olvasóvá nevelésére. 
 

Az összefoglaló röviden tartalmazza a 2018. év kiemelt tevékenységét, változásait, könyvtárunk 

jelenlegi helyzetét és a vizionált jövőképet. A tényadatokat közlő táblázatok a könyvtár 2017. 

évi, és a 2018. évi tevékenységéről szóló OSAP-1442 jelentéssel állnak szinkronban.  
 

Az elmúlt év kiemelt feladatának a város történetének, hagyományainak és értékeinek 

felkutatását tekintettük. Együttműködve a Polgári Települési Értéktár Bizottsággal, 

elindítottuk a Helytörténeti Kört. Tagjai nem állandó klubtagok, hanem egy-egy témakör 

felkutatására meghívott vendégek, és a tevékenység iránt érdeklődő személyek. A kéthavonta 

információcserére összehívott kör, Polgár város helytörténeti-helyismereti anyagának 

felkutatását, összegyűjtését, feltárását, feldolgozását és közvetítését segíti. Az összegyűjtött 

írásos- és képanyagot digitalizáljuk, rendszerezzük és amennyiben minőségében és 

tartalmában nyilvánossá tehető, a hatályos jogszabályok betartásával közzétesszük az 

intézmény honlapján.   
 

A könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton 580.572,- Ft támogatást nyert el az intézmény. A 

megítélt összeg 30 %-át a felnőtt részleg olvasóterének megújítására, a fennmaradó részét 

pedig állománygyarapításra fordítottuk. Az olvasótérben elhelyezett asztalok és székek az 

intézményben megrendezésre kerülő programok eszközigényét szem előtt tartva, állandó 

mozgásban voltak az épületen belül. Gyakran előfordult, hogy nem tudtuk olvasóinkat 

leültetni. A támogatás eszközfejlesztésre fordítható részét 1 db tárgyaló asztal és 12 db szék 

vásárlására fordítottuk, ami egyaránt alkalmas lesz olvasótermi használatra és kisebb 

közösségek, munkacsoportok találkozására. 
 

A GINOP-3.3.1 Digitális Jólét Program Pontok fejlesztésére benyújtott pályázatunk 

támogatásban részesült. 3 db laptop és a szükséges szoftverek, 2 db tablet, 2 db okostelefon, 1 

db projektor, 1 db multifunkciós nyomtató, valamint bel és kültéri Wifi Acces Point tartósan 

kihelyezett pályázati csomaggal bővült a könyvtár infokommunikációs eszköztára. 
 

A könyvtár jelenlegi helyzetének SWOT elemzése 
 

Erősségek 

 A könyvtár a város központjában helyezkedik el, így könnyen megközelíthető, 
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 új, esztétikus, családias és családbarát könyvtári miliő fogadja a könyvtárhasználókat, 

 szolgáltatásaink széleskörűek, 

 az állománygyarapítási keret optimális az olvasói igények és ízlések kielégítésére, 

 az informatikai ellátottság megfelelő, 

 kiváló kapcsolatot ápolunk a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral, a helyi intézményekkel, 

óvodákkal, iskolákkal és civil szervezetekkel, 

 élünk a pályázati lehetőségekkel, 

 rendezvényeink a kultúra, az irodalom, az olvasás népszerűsítését szolgálják. 
 

Gyengeségek 

 kevés a dolgozói létszám 

/ 2 fő könyvtáros /8306 fő lakos /27298 db állomány /  

 nincs informatikai szakszemélyzet az intézményen belül, 

 helytörténeti állomány hiányos, fejlesztésre szorul, 

 a fenntartói források nem elegendőek a technikai fejlesztésekre, működtetésre és 

karbantartásra, 

 a szolgáltatások a jelen felhasználói igényekre koncentrálnak. 
 

Lehetőségek 

 tudatos stratégia kidolgozása a használók igényeinek és elégedettségének vizsgálatára, 

 egy új arculat kialakítása, és megismertetése, 

 több családi program tervezése, 

 új finanszírozási források felkutatása, 

 új célcsoportok és szolgáltatási formák bevezetése, 

 helytörténeti adatbázisok fejlesztése. 
 

Veszélyek 

 jogszabályi környezet változása, 

 szakmai megbecsülés csökkenése, 

 a normán aluli dolgozói létszámmal nem lehet az elvárható módon bővíteni a könyvtári 

szolgáltatásokat és tevékenységeket, 

 az oktatási rendszer nem számol a közkönyvtárakkal, 

 az informatikai fejlesztések hiányában a rendszer korszerűtlenné válik. 
 

Jövőkép 
 

A könyvtár olyan komplex közösségi, oktatási, kulturális, és szolgáltató tér, amely a 

kisgyermekkortól az időskorig, minden korosztály számára megteremti az olvasás, a tanulás, a 

művelődés és a kikapcsolódás hátterét tértől, és időtől függetlenül. 

 Tudatos stratégia alapján vizsgálja a használók igényeit, és elégedettségét. 

 Felhasználóképzéssel segíti az információk felkutatását, hasznosítását. 

 A szolgáltatások folyamatos megújítását fejlesztésekkel biztosítja. 

 A hagyományos dokumentumok mellett egyre több elektronikus és digitalizált 

dokumentummal rendelkezik. 

 Helyismereti gyűjteményét folyamatosan fejleszti, digitalizálja. 

 Rendezvényei népszerűek. 
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II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 
 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár közművelődési intézményegységében 3 fő 

művelődésszervező, 1 fő ügyviteli alkalmazott és 1 fő takarító munkatárs dolgozott.  

A Könyvtári egységben, a szakfeladatokat 1 fő könyvtáros/könyvtárvezető, 1 fő könyvtáros 

asszisztens, valamint 1 fő takarító végezte el a feladatát. A teljes szakállomány 8 fő. 

Az OSZK által támogatott közfoglalkoztatási programban 2018. március 1 – 2018. április 16-ig 2 

fő, 2018. április 17 – 2019. február 28-ig 1 fő könyvtári nyilvántartó segítette az intézményben 

folyó munkát. 

A könyvtári tevékenységek tervezése, szervezése és összehangolása a könyvtárvezető feladata. 
 

 
 
 

2017. 
évi 

tény 

2018. 
évi 

terv 

2018. 
évi 

tény 

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 
összlétszám (fő) 

2 2 2 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre 
átszámítva) 

1 1 1 

Könyvtári 
szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak 

Könyvtáros 
szakképesítéssel 

összesen 1 1 1 

átszámítva teljes 
munkaidőre 

1 1 1 

Középfokú 
szakk. 
(kvtár 
asszisztens, 
adatrögzítő-
OKJ) 

összesen 1 1 1 

átszámítva teljes 
munkaidőre 

1 1 1 

Egyéb felsőfokú 

összesen - - - 

átszámítva teljes 
munkaidőre 

- - - 

Mindösszesen könyvtári szakmai  
munkakörben 

összesen 2 2 2 

átszámítva teljes 
munkaidőre 

2 2 2 

 
Egyéb  
alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 
felsőfokú 

összesen - - - 

átszámítva teljes 
munkaidőre 

- - - 

Egyéb alkalmazott 
középfokú 

összesen 1 1 1 

átszámítva teljes 
munkaidőre 

1 1 1 
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Mindösszesen egyéb alkalmazott 
összesen 1 1 1 

átszámítva teljes 
munkaidőre 

1 1 1 

Összes létszám (fő): 3 3 3 

Közfoglalkoztatottak száma (fő) 2 2 1 

 
 

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 
 
1. Nyitva tartás  
 

 
Mutatók 

2017. évi 
tény 

2018. évi terv 2018. évi tény 
változás %-
ban előző 

évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma  
32 32 32 - 

Hétvégi (szombat, vasárnap) 
nyitvatartás hetente összesen 
(óra)  

3 3 3 - 

Heti 16 óra utáni nyitvatartás 
összesen (óra) 

5 5 5 - 

Nyári zárvatartási idő  
Munkanapok száma:  

6 5 10 67  

Téli zárvatartási idő  
Munkanapok száma:  

- - 2 100  

Nyitvatartási napok egy átlagos 
héten 

5 5 5 - 

Nyitvatartási napok száma a 
tárgyévben: 

246 246 240 - 2  

 

Nyitvatartási rend: 
Hétfő:   ZÁRVA 

  Kedd:   9.00 - 12.00 13.00 - 17.00 
  Szerda:  9.00 - 12.00 13.00 - 17.00 
  Csütörtök: 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00 
  Péntek:  9.00 - 12.00 13.00 - 17.00 
  Szombat:  9.00 - 12.00 

 

 

A könyvtár heti nyitvatartási ideje: 32 óra. A szolgáltatási szünetekre az alacsony alkalmazotti 

létszám miatt van szükség. Nyitvatartási idő alatt, a könyvtári szolgáltatások zavartalan 

biztosítása mellett nem végezhető el minden könyvtári tevékenység. 

2018-ban a nyári- és téli zárvatartási időt az intézmény zárvatartási rendjéhez igazítottuk. 

Nyári zárvatartási idő:  2018. augusztus 21 – szeptember 3. 

Téli zárvatartási idő:   2018.december 22 – 2019.január 1. 
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2. Olvasói és dolgozói számítógépek  
 

Olvasói számítógépek száma 
helyben használatra 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 1 1 1 - 

Olvasói munkaállomás  
6 6 6 - 

Dolgozói munkaállomás 3 3 4 13  

Összesen 10 10 11 10  

 
Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota: 
(Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz) 
 

Számítógép: 
3 évnél fiatalabb (db): 3  
3 évnél idősebb, de felújított (db): 6  
3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 2 
összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 3 
 

Reprográfiai eszköz: 
5 évesnél fiatalabb (db): 1 
5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): - 
5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 1 
jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 2 
 

Projektor:  van/nincs 
Digitális fényképezőgép:  van/nincs 
 

A közölt adatok a könyvtár leltárában nyilvántartott, valamint az Országos Széchényi Könyvtár 

és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár által kihelyezett eszközök mennyiségét és állapotát tükrözi. 
 

A fent említett eszközök mellett a Digitális Jólét Program Pont korszerű IKT eszközei is - 3 db 

laptop, 2 db tablet, 2 db okostelefon, 1 db projektor, 1 db multifunkciós nyomtató –

könyvtárhasználóink rendelkezésére állnak. 

 
Internet-szolgáltatás adata 
 

Internetkapcsolat - Sávszélesség:  40 Mbits/ 
Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs 
 
 
3. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okirata és a fenntartó önkormányzat 

által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza az intézmény egységeinek 

alapfeladatait. 
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A Művelődési Központ alapfeladata: a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a 

közművelődési alapszolgáltatások megszervezése, a település környezeti, szellemi művészeti 

értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása, 

ezen belül az állandó helytörténeti kiállítási anyag állagának megóvása, restaurálása. A 

szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, a helyi ismeretterjesztő, amatőr, 

alkotó művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A városi rendezvények szervezése 

és lebonyolítása. 

Könyvtár alapfeladata: a gyűjtemény és a szolgáltatások helyi igényeknek megfelelő alakítása, 

folyamatos fejlesztése, dokumentumainak feltárása, megőrzései, gondozása. Az 

alapfeladatokon túl színesebb és árnyaltabb a tevékenységek köre, melyet az éves 

rendezvénytervek, munkatervek, az amatőr művészeti és alkotó közösségek tevékenysége, a 

városi civil és egyéb szervezetek programtervei és szakmai beszámolói igazolnak. 

A könyvtárban 2 fő szakalkalmazott látja el a napi teendőket. Sem a dolgozói létszám, sem a 

szervezeti struktúra nem teszi szükségessé a tevékenységek felosztását. A munkaköri leírásban 

foglaltak szerint differenciálódnak a feladatok. 

 
3.1. Gyűjtemény 

 
Gyűjteményfejlesztés  
 

 
Mutatók 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. évi 
tény 

változás 
%-ban 
előző 
évhez 
képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  1 383 974 1 601  16  

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 261 262 308 18 

- ebből CD/DVD/elektronikus 
dokumentum (bruttó ezer Ft) 

77 110 16 - 79 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

62 62 135 118 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db ) 

5 30 8 60  

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

- - - - 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db) 

- - - - 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 
(db) 

382 400 510 33  

A gyűjteményből apasztott dokumentumok 
száma  

- 1200 552 100 
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Könyvtárunk állománygyarapítása 2018-ban is tervszerűen, kiegyensúlyozottan és a gyűjtőköri 

szabályzatnak megfelelően történt. Az értékközvetítő szemléletmód mellett nyomon követjük, 

és lehetőség szerint teljesítjük az olvasóink által megfogalmazott konkrét kéréseket is. 

A gyűjteményfejlesztés forrásai: 

 Fenntartói támogatás / A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és 

múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások 5/2014. (I.24.) EMMI rendelete alapján a 

normatíva 10 %-a. / 

 Érdekeltségnövelő támogatás 

 Márai-program VIII. 

 Ajándékok, köteles példányok 

 
Gyűjteményfeltárás  
 

 
Mutatók 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. évi 
tény 

 
változás 
%-ban 
előző 
évhez 
képest 

Épített elektronikus 
katalógusokban/adatbázisokban rögzített 
rekordok száma 

382 400 510 33  

Elektronikus katalógusban rögzített rekordok 
száma összesen 

24 693 25 000 25 318 3 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama percben 
kifejezve)  

120 120 20 - 83  

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 
történő hozzáférhetővé válásának időtartama 
napokban kifejezve (átlagosan) 

14 14 14 - 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága 
(az elektronikus katalógusban feltárt 
dokumentumok száma a gyűjtemény 
egészének %-ában) 

99 100 99 - 

 

Egy dokumentum feldolgozásának – érkeztetés, leltárba vétel, integrált könyvtári rendszerben 

történő rögzítés - átlagos időtartama nem vesz igénybe többet 20 percnél, azonban a 

beérkezéstől az újdonságok polcára helyezésig több esetben 2-3 hét is eltelik. Ennek egyszerű 

magyarázata, hogy a 2 fő könyvtáros minden könyvtári tevékenységben részt vesz, nincs külön 

feldolgozó munkatárs. Az olvasószolgálatot és a napi aktualitásokat előtérbe helyezve 

végezzük el a háttérmunkákat. 

A HunTéka integrált könyvtári rendszert használjuk 2009 óta. A rendszer frissítése biztosított, 

de mivel fejlesztésre ez idáig nem került sor, amennyiben módunkban áll váltani, megtesszük. 
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Állományvédelem 
 

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 2018. évi tény 

változás 
%-ban 
előző 
évhez 
képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, 
javítás, restaurálás, savtalanítás 
vagy egyéb aktív 
állományvédelmi intézkedésben 
részesült dokumentumok száma 

- - - - 

Muzeális dokumentumok száma - 20 - - 

Restaurált muzeális 
dokumentumok száma 

- - - - 

Az állományvédelmi célból 
digitalizált és a konvertált 
dokumentumok száma 

- 22 - - 

Biztonsági jellel ellátott 
dokumentumok száma 

- - - - 

 
 

3.2. Használati mutatók 
 
Könyvtárhasználat  
 

Könyvtárhasználat  
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 520 695 577 10  

A könyvtári látogatások száma (db)   5964 6200 4974 - 27 

Ebből csoportok (db) 16 28 21 31 

 
A lakosság 7 %-a beiratkozott olvasója a könyvtárnak, azonban ennél jóval nagyobb 

százalékban veszik igénybe a könyvtári szolgáltatásokat. Az éves tagsági díj megfizetése 

kizárólag a dokumentumok kölcsönzésének feltétele, a helyben nyújtott alapszolgáltatások 

ingyenesek minden könyvtárhasználó számára.   

 
Dokumentumforgalom 
 

Könyvtárhasználat  
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma 
(db) 

8411 11 000 8016 - 5 
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- Ebből kölcsönzött e-
dokumentumok száma (db) 

- 10 5 100 

Helyben használt dokumentumok 
(db) 

4150 4500 4265 3 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött 
dok. (db) 

- - - - 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott 
dok. (db) 

70 100 42 - 40 

Irodalomkutatások, témafigyelések 
száma (db) 

6 6 5 - 17 

 
3.3. Online és elektronikus szolgáltatások  

 
Elektronikus szolgáltatások 
 

Szolgáltatás 2018-ben megvalósult 
(I=1/N=0) 

A fejlesztés részletes leírása 

Honlap 0 - 

OPAC 0 - 

Adatbázisok /hazai vagy 
külföldi adatbázis/ 

0 - 

Referensz szolgáltatás 

1 

Egyre többen veszik igénybe az on-
line referensz szolgáltatást. E-
mailben és a közösségi felületet 
(facebook és messenger) használva 
üzenetváltásra.  

Közösségi oldalak  0 - 

Hírlevél 0 - 

RSS 0 - 

 

Az elmúlt évben fokozott figyelmet kapott a település értékeinek és történeti 

dokumentumainak felkutatása. A gyűjtés és archiválás folyamatosan történik. A rendelkezésre 

álló képi és szöveges emlékeket szkenneljük, JPG és PDF formátumban is mentjük a könyvtár 

háttértárolójára. Jelenleg még nincs elérhető adatbázisunk. 

 

 
Online szolgáltatások  

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

Távhasználatok száma 32 122 42 500 38 702 20 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) 
mely nyelveken érhető el a magyaron 
kívül  

magyar magyar magyar - 
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A könyvtári honlap 
tartalomfrissítéseinek gyakorisága 
(alkalom/hónap átlagosan) 

1 1 1 - 

A könyvtári honlap 
tartalomfrissítésének száma összesen 

12 12 12 - 

A könyvtárban használható 
adatbázisok száma 

5 5 5 - 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 
szolgáltatások száma (db) 

3 6 3 - 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 
szolgáltatásokat igénybe vevő 
használók száma (fő) 

nem 
releváns 

nem 
releváns 

1688 100 

A könyvtári OPAC használatának 
gyakorisága (használat/év) (kattintás 
az OPAC-ra) 

6320 6500 4830 - 24 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 
hozzáférésű publikációként elérhetővé 
tett dokumentumok száma (db) 

- - - - 

 
Digitalizálás  
 

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

Digitalizált dokumentumok száma  - - - - 

 
4. Képzések, könyvtári programok, kiállítások 
 

Összesítő táblázat 
 

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

Az összes könyvtári képzés, 
program száma 

23 50 38 65 

A könyvtári programokon, 
képzéseken résztvevők száma 
összesen 

884 1698 1358 54 

A könyvtári képzéseket, 
tevékenységeket támogató helyi 
kiadványok száma 

- - - - 
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Téma szerint 
 

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális 
képzések és programok száma  

7 10 6 - 14 

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális 
képzéseken és programokon 
résztvevők száma 

222 250 167 - 25 

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket nyújtó 
nem formális képzések és 
programok száma  

- 4 2 100 

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket nyújtó 
nem formális képzéseken és 
programokon résztvevők száma 

- 48 43 100 

A könyvtár által szervezett 
engedélyezett, akkreditált képzések, 
továbbképzések száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett 
engedélyezett, akkreditált képzéseken, 
továbbképzéseken résztvevők száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati foglalkozások 
száma  

6 12 13 117 

A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati foglalkozásokon 
résztvevők száma 

168 300 235 40 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 
helyi közösségi programok, 
rendezvények száma összesen  

4 15 15 275 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 
helyi közösségi programok, 
rendezvényeken 
résztvevők száma 

192 750 512 167 
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A könyvtárban szervezett időszaki 
kiállítások száma  

1 1 2 100 

A könyvtárban szervezett időszaki 
kiállítások látogatóinak száma 

125 130 401 221 

Egyéb témájú programok, képzések 
száma 

5 8 - - 100 

Egyéb témájú programon, képzésen 
résztvevők száma 

177 220 - - 100 

Az összes könyvtári képzés, 
program száma 

23 50 38 65 

 
Célcsoport szerint 
 

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

A könyvtár által szervezett hátrányos 
helyzetűeket célzó, a társadalmi 
együttélést erősítő, diszkrimináció-
ellenes, szemléletformáló, toleranciára 
nevelő és multikulturális képzések, 
programok száma 

- - 2 100 

A könyvtár által szervezett hátrányos 
helyzetűeket célzó, a társadalmi 
együttélést erősítő, diszkrimináció-
ellenes, szemléletformáló, toleranciára 
nevelő és multikulturális 
képzéseken, programokon 
résztvevők száma 

- - 43 100 

A könyvtár által szervezett 
nemzetiségi közösségi identitást 
erősítő programok száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett 
nemzetiségi közösségi identitást 
erősítő programokon résztvevők 
száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett 
fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő képzések, 
programok száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett 
fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő 
képzéseken, programokon 
résztvevők száma 

- - - - 
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A könyvtár által a nyugdíjas 
korosztály számára szervezett 
programok, képzések száma  

- 24 - - 

A könyvtár által a nyugdíjas 
korosztály számára szervezett 
programokon, képzéseken 
résztvevők száma 

- 144 - - 

Tárgyévben a családok számára 
meghirdetett rendezvények száma  

4 4 4 - 

Tárgyévben a családok számára 
meghirdetett rendezvényeken 
résztvevők száma 

115 130 197 71 

Egyéb célcsoportnak szánt képzések 
száma 

5 8 19 280 

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen 
résztvevők száma 

177 220 402 127 

Az összes könyvtári képzés, 
program száma 

9 36 23 156 

 
Könyvtárunk program- és rendezvényterve minden évben a Művelődési Központ tervezetéhez 

igazodik. A meghirdetett programok többsége az adott tér kihasználásával, egy-egy szűkebb 

célközönséget szólít meg, azonban a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének 

megfelelő programok erősítik a könyvtár és használói közötti kapcsolatrendszert. 

Programjaink az olvasáskultúra fejlesztésének jegyében zajlanak, biztosítják a gyermek és 

ifjúsági korosztály, a felnőtt lakosság kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférését. 
 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendhagyó könyvtári órán vettek részt az általános iskola 

4. osztályos tanulói. „Játékos tanulás, vidám tudáspróba” címmel a magyar kultúra 

kincsestárából válogattunk. Megemlékeztünk a Himnusz születésének körülményeiről, 

szerzőjéről Kölcsey Ferenc nemzeti költőnkről, valamint a magyar kultúra további neves 

személyeiről és alkotásaikról. Az óra keretében a magyar kultúrán belül a kisdiákok 

megismerkedtek városunk épített és szellemi helyi értékeivel is.  

Résztvevők száma: 47 fő 
 

„Az én városom” – versíró pályázatot Polgár várossá avatásának 25. jubileumi évfordulója 

tiszteletére hirdette meg könyvtárunk. Rímekbe szedett emlékeket, érzéseket, élményeket 

gyűjtöttünk össze, ami városunkhoz kötődik. Egy helyhez ahová születtünk, ahol a 

mindennapjainkat éljük, ahová barátságok, szerelmek kötnek, ahol szeretteink örök álmát és 

nyugalmát őrzi a temető. Az ünnepélyes eredményhirdetést a Költészet Napján, április 11-én 

tartottuk. A szakmai zsűri által értékelt és rangsorolt pályaművek helyi verskedvelő előadók 

tolmácsolásában hangzottak el.  

Résztvevők száma: 62 fő 
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Áprilistól júniusig Dely Mátyás a legendás hírű pusztai állatorvos című kiállítás volt 

megtekinthető a felnőtt olvasótérben. Dely Mátyás halálának 100. évfordulójáról április 22-én 

emlékezett meg Polgár Város Önkormányzata és a település értéktár bizottsága. Az 

emlékünnepséget kísérő kiállítási anyagot hat héten keresztül látogathatták az érdeklődők. 

Látogatók száma:  214 fő 
 

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár által meghirdetett Barátunk a könyv olvasónapló pályázatra 

négy általános iskolás csapattal készültünk április és május hónapban. Az ajánlott olvasmányok 

és az érdekes, kutatómunkát igénylő feladatok mellett, mindig jutott idő egy kis játékra is. A 

pályázati feltételek módosítása miatt 2018-ban két csapat juthatott be az ünnepélyes 

eredményhirdetésre 2018. június 9-én. 

Résztvevők száma: 10 fő 
 

Idén már több éves múlttal készültünk a Szünidei Kézműves Könyvtári Napok eseményeire. 

Ez alkalommal kis változtatással éltünk, hiszen nem egy hétig tartott a nyári tábor, ahogyan 

ezt már az előző években megszokhatták a gyerekek. Június 30-tól augusztus 18-ig minden 

szombaton, változatos technikákat felvonultatva, újabb és újabb kézműves ötletekkel 

készültünk, a rendes szombati nyitva tartás mellett. A szombati kézműves délelőttök nem a  

megszokott nagy létszámmal zajlottak, mégis talán pont ezért, sokkal bensőségesebb, 

családiasabb hangulatban teltek. A gyerekek felfedeztek új és régi könyveket, újságokat, 

amelyek felkeltették az érdeklődésüket. A szülők és nagyszülők kedvet kaptak a könyvtárba 

való beiratkozáshoz. 

Résztvevők száma: 90 fő 
 

Az Országos Könyvtári Napok programhoz az idén a Könyves Vasárnapon rendhagyó 

nyitvatartással, kedvezményes beiratkozási lehetőséggel és Családi játszóházzal 

kapcsolódtunk.  

Résztvevők száma: 70 fő 
 

Az Őszi Megyei Gyermekkönyvnapok alkalmából az Ákom-Bákom Bábcsoport mesejátékait 

tekinthették meg az általános iskola alsó tagozatos diákjai. A suszter manói és Az öreg halász 

és a nagyravágyó felesége című előadásokkal egy varázslatos mesevilágba hívták a szereplők a 

közönséget. 

Résztvevők száma: 190 fő 
 

A Reiki – az ismeretlen őserő volt a témája idén a testi és lelki egészségünk megőrzésére 

irányuló klubtalálkozónak december 14-én. A gondolatébresztő beszélgetés K. Molnár 

Magdolna Reiki Mesterrel, a külső és belső energiánk felismerésére és használatára irányította 

rá a figyelmet. 

Résztvevők száma: 35 fő 
 

A jeles napokhoz kötődő Családi játszóházak továbbra is népszerűek könyvtárhasználóink 

körében. Szívesen vesznek részt az ünnepi készülődés idején a meghirdetett kézműves 

foglalkozásokon és játékos vetélkedőkön.  

Résztvevők száma: 197 fő 
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Az oktatási intézményekkel együttműködve rendhagyó könyvtári órák és vetélkedők 

formájában lehetőséget kínálunk a könyvtárhasználat gyakorlására, egyéni és csoportos 

foglalkozások keretében is.  

 
5. Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára 
 
 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások 
 

  Nem releváns 
 
Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  
 

Szolgáltatások száma 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

Fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő IKT 
eszközök száma 

1 1 1 - 

Fogyatékossággal élők számára 
akadálymentes szolgáltatások száma 

1 1 1 - 

 
IV. FEJLESZTÉSEK 

 
1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2013 
 

 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem 
használható). 
2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen 
szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-
ban). 
3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők 
közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 
4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható. 
5) Felújított, esztétikusan berendezett. 
6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek 
7) Egyéb:……………………………………………………………………………… 
 

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 
Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2013 
 

1) Használhatatlan 
2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok) 
3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok) 
4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok) 
5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok) 
6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok) 
7) Egyéb:………………………………………………… 
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2. Jelentősebb eszközbeszerzések 
 

Megnevezés darab ezer forint megjegyzés 

Gépjármű - - - 

ebből személygépkocsi - - - 

Számítógép - - - 

ebből olvasói - - - 

ebből szerver - - - 

Fénymásoló    

Szkenner    

Multifunkciós nyomtató 
1 81 

Samsung SL-
M2875FD 

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a 
megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) 

- - - 

IKR fejlesztés - - - 

egyéb:                              Könyvtári bútor    

Tárgyaló asztal 1 54  

Tárgyalószék 12 240  

Forgószék 1 25  

Diktafon 1 74 
ZOOM H4N – Pro 
Handy Recorder 

Eszközbeszerzésre fordított összeg 
összesen 

16 474  

 
5. Pályázatok, projektek 

 

Hazai 
pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 
(ezer Ft) 

Elnyert 
összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

- - - - - - 

 

Európai Uniós 
pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 
(ezer Ft) 

Elnyert 
összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

- - - - - - 
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Egyéb, nem hazai 
forrásokra épülő 
pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 
(ezer Ft) 

Elnyert 
összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése  

- - - - - - 

 
 

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 
 

 
Kommunikáció 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. évi 
tény 

változás 
%-ban 
előző 
évhez 
képest 

Kommunikációs költségek (ezer Ft) - - - - 

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések 
nélkül) 

- - - - 

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések 
nélkül) 

- - - - 

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett 
hirdetések nélkül) 

10 10 10 - 

Online hírek száma 8 12 10 25 

Közösségi médiában megjelenő hírek száma 22 40 28 27 

Hírlevelek száma - - - - 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól 
függetlenül, becsült érték, ezer Ft) 

nem 
releváns 

nem 
releváns 

- - 

Egyéb: plakátok, szórólapok     

Plakát/db 280 300 310 11 

Szórólap/db 1500 2000 2200 47 

 

A könyvtár tevékenységéről, szolgáltatásairól és rendezvényeiről díjmentesen tesszük közzé 

felhívásainkat, és képes beszámolónkat az intézmény honlapján, a könyvtár közösségi oldalán 

és a havonta megjelenő PolgárTárs havilapban. A programok szélesebb körben történő 

reklámozása érdekében helyben készítjük el a szórólapokat és plakátokat, aminek költsége az 

intézmény éves költségvetésében az irodaszerek költségvetési soron kerül tervezésre. 

A papíralapú figyelemfelkeltés és az on-line (e-mail, facebook, honlap) hírelés mellett a 

személyes kapcsolatfelvételt is fontosnak tartjuk.  
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Partnerség, együttműködések 
 
Közösségi szolgálat/önkéntesség 
 

 
Közösségi szolgálat/önkéntesség 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 
könyvtárban teljesítők száma 

8 10 2 - 75 

Az iskolai közösségi szolgálat 
fogadására a köznevelési 
intézményekkel kötött 
megállapodások száma 

5 3 2 - 60 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek 
száma  

- - - - 

 

Az iskolai közösségi szolgálat teljesítését szívesen vállalják intézményünkben a helyi és a 
tiszaújvárosi középiskolák diákjai. A két egység tevékenységei közül azonban nagyobb 
százalékban választják a közművelődési rendezvényeken való szolgálatot, ahol egyszerre 
többen is részt vehetnek. 
 
Partnerség 
 

A könyvtárral írásos 
együttműködést kötő partnerek 
száma 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

Civil szervezetek - - - - 

Határon túli könyvtárak - - - - 

Vállalkozók - - - - 

Oktatási intézmények - - - - 

Egyéb - - - - 

Összesen - - - - 

 
 

Az intézmény nem rendelkezik írásban foglalt együttműködéssel, azonban programjai és 

rendezvényei által több civil szervezettel is kiváló kapcsolatot ápol. A művelődési központ 

kezdeményezésére jött létre a Kulturális Kerekasztal, melynek résztvevői az önkormányzati 

képviselők munkáját segítő Humán és ügyrendi Bizottság képviselői, nevelési- és oktatási 

intézmények, civil szervezetek képviselői, akik aktív szerepet vállalnak a város kulturális 

életének alakításáért felelős programok összeállításában és lebonyolításában. 
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Használói elégedettségmérés 
 

Használói igény- és elégedettség 
mérések 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

A használói igény- és elégedettség-
mérések száma 

- 1 - - 

A használói igény- és elégedettség-
mérések során a válaszadó 
használók száma 

- 150 - - 

 
Innovatív megoldások, újítások:  
 

Megnevezés Leírás, ismertető 

A könyvtár tereinek 
megújítása 

A felnőtt-és gyermek részleg egy légtérben, mégis elkülönítetten 
működött. Több fokozatban nyitható ajtó választotta el a két 
kölcsönzőteret. Az ajtók eltávolításával teljesen összenyitottuk a 
könyvtárat, nagyobb átjárhatóságot biztosítva a különböző 
korosztályok könyvtárhasználatának. A Baba-sarok és a Társalgó tér 
közvetlen közelsége kedvező feltételeket biztosít szülő és gyermek 
közös könyvtári kikapcsolódásának. 
 

A felnőtt olvasótérben kialakított tárgyaló térben lehetőség nyílik 
kisebb közösségek, munkacsoportok találkozására, azon túl, hogy 
olvasótermi használatra is kényelmes és elegáns. 
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I. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK  
 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  
 

 
Pénzügyi adatok 
 (ezer Ft-ra kerekítve) 

2017. 
évi 

tény 

2018. 
évi 

terv 

2018. 
évi 

tény 

eltérés 
%-ban 

az 
előző 
évhez 
képest 

Bevétel 

Az intézmény működési 
bevétele 

      179 200 241 35 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz 
köthető bevétel (nem fenntartótól 
származó bevételek) 

     179 200 241 35 

– ebből a késedelmi díjbevétel         - - -  

– ebből beiratkozási díjbevétel       123 180 105 -15 

- ebből Internet-használat        56 60 45 -20 

- ebből Könyvvásár          - - 91 100 

Támogatás, kiegészítés és 
átvett pénzeszköz 

   11 272 10 812 11 050 -2 

– ebből fenntartói támogatás    11 272 10 812 11 050 -2 

– ebből felhasznált maradvány          - - - - 

– ebből pályázati támogatás          - - - - 

– a pályázati támogatásból EU-
támogatás 

        - - - - 

Egyéb bevétel összesen          - - - - 

Bevétel összesen    11 451 11 012 11 291 -1 

Kiadás 

Személyi juttatás    7305 7249 7128 - 2 

Munkaadókat terhelő összes 
járulék 

   1654 1437 1407 - 15 

Dologi kiadás          2303 2196 2278 -1 

Felhalmozási kiadás       189 130 478 53 

Egyéb kiadás         - - -  

Kiadás összesen    11 451 11 012 11 291 -1 

 
A táblázatban a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek részletezését az intézmény 

pénzügyi elszámolása szerint bővítettem. 2018-ban hozzájárult a bevételek növekedéséhez a 

nyári könyvvásár alkalmával értékesített, - a könyvtár állományából törölt példányok és a 
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lakosság otthoni könyvtárában feleslegessé vált, továbbhasznosításra felajánlott könyvekből 

származó bevétel is.  

 
Az intézmény feladatellátásához szükséges feltételeket az önkormányzat biztosítja. A vagyon 

feletti rendelkezés jogát a költségvetési szerv vezetője, az önkormányzat költségvetési 

rendelete, vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete, valamint az ide 

vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolja. 

 
 
 
 
 
Dátum:  2019. március 20. 
   
 
 
       ………………………………   ……………………………….. 
                                    igazgató                                                         könyvtárvezető 

                
 
 
 
 
 
Dátum: 2019. március 20. 

 
             ………………………………..   

             Fenntartó 
 

         


